
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
   11וע שב –  ג פ", התש2022,  און -גל הראשון,  ו מחזור כ"

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 י״ב בחשוון  6.11.2022

 יום ב' 
 י״ג בחשוון  7.11.2022

 יום ג' 
 י״ד בחשוון  8.11.2022

 יום ד'
 ט״ו בחשוון  9.11.2022

 יום ה' 
 חשוון ט״ז  10.11.2022

 יום ו' 
11.11.2022   

  טללה  רוני  איליי  טל  טללה   מנחה תורן 

  רוני  טל  טללה  איליי  רוני   לוגיסטי מנחה 

  נועה שינה  יהל טננבאום  שניר אהרוני  אלעד חוזה  תמר אל בחר  גפו  יום   מוביל

  יהלום יהב   דויד נויברגר  אליה יוחנן  דורון גל  אבי שטופר  רותם יום   מוביל

  איינא + עידו עבאדי   נתן  דביר דנן ענת גליק +   שחף גני + עמית מתנה  עומר דובדבני + יונתן אסלן  ליאור + יהונתן סימן טוב   תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  גפו 
 

 
 הפורום לחשיבה אזורית  

 איתמר בניק 

 
 זמן מובילי יום  08:30

 פילוסופיה עם אפרת  09:00

 מגדר  
 ענבל גרינצויג 

   
 אימון גופני 

 
 

  רותם
 

 אביחי 

 הפסקה  9:30

 
10:00 

  גפו 
 

 
 הפורום לחשיבה אזורית  

 איתמר בניק 

 זיהום בים   10:30
 קהילה 

  אביחי 
 "איך מספרים סיפור"

 דורית גני 

 

  רותם
 

 צבא עם   10:30
 טללה 

 מגדר  
 ענבל גרינצויג 

 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

יציאה מרכבת   -15:15 גפו 
 קרית גת  

 הגעה למכינה   -16:00

 
 סטרטאפ ויזמות 

 דריה למאן בלומנטל 
 

 
12:00-13:30-   

 ציונות   –זאביק 

 ענת  -שיעור חניכה 
 

12:00 
 מזרח תיכון אבשה  

 

  רונית   -שיעור חניכה  רותם

 זמן מובילי יום  12:30

 קטים הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויארוחת צהריים ,   13:00

 
16:00 

  גפו 
 הכדור שהפך את המדינה  

 עם למידה במליאות 
 

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 צבא עם
 טללה 

 שיחת קבוצה   -15:00
16:00- 

 טיפוח וניקיון המכינה 

 פרשת שבוע  13:00
 ארוחת צהריים  13:15
נקיונות וסגירת   14:15

 מכינה 

 ״וירא״ פרשת : 
 17:19כניסת שבת: 
 18:36יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 זיהום בים   רותם

 קהילה 

 הפסקה  17:00

 
17:30 

  גפו 
 ישיבת חוליות אם

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 

 
 אימון גופני 

 
 טיפוח וניקיון המכינה 

 סיכום שבוע  15:00
עלייה לאוטובוסים   15:45

 ויציאה הביתה 

 

  רותם

 ארוחת ערב  18:30

 
19:30 

  גפו 
 יוצאים לדייט עם קבוצה 

 שיעור חניך עידו מהלל 
 ״לשבור להם את העצמות״ 

 

 
 "שמונה צדדים לרצח"

מאבטחו של יצחק   -ערן לוי
 רבין 

 עיבוד יום  21:00

 
 ערב צוות 

 
 

 

 שיעור חניכה מאיה אלוני  רותם
 אחד שתיים שלוש... דג מלוח 

 תדרוך יומי למחר עיבוד יום +  20:30

 


